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INLEIDING

Het voorspellen van de partusdatum bij de hond is
belangrijk vanwege verschillende redenen. Bij be-
paalde hondenrassen, waaronder de brachycefalen en
de miniatuurrassen, verloopt de partus vaak moeizaam
(Linde Forsberg en Persson, 2007). Hierdoor is bij
deze rassen regelmatig extra hulp of een electieve kei-
zersnede noodzakelijk. Dit probleem wordt onder
andere veroorzaakt door de grote, minder spitse kop-
pen van de foeti en de vaak afwijkende bekkenvorm
van de moederdieren. Vaak gaat het bovendien om
kleine nesten van relatief te grote pups (Linde Forsberg
en Persson, 2007). Soms is ook enige manuele hulp
noodzakelijk bij de geboorte van de eerste pup of bij
primipare teven, omdat de geboorteweg nog te nauw is.
Het is zeer belangrijk om te weten wanneer de jongen
voldragen zijn, om geen onnodige sterfte van pups te
veroorzaken. Bij het plannen van een keizersnede moet
de partusdatum dus nauwkeurig voorspeld kunnen
worden, ook wanneer de eigenaar de exacte dekdatum
niet kent. 

Het voorspellen van de partusdatum kan ook van
belang zijn bij de diagnose van een dreigende abortus,
een premature geboorte of een verlengde dracht. Bij
een vermoeden van een verlengde dracht moet men ze-
ker zijn dat de pups voldragen zijn, alvorens in te grij-
pen (Beccaglia en Luvoni, 2006). In geval van een on-
gewenste dekking kan het bepalen van de drachtduur
helpen bij de keuze van het farmacologisch protocol
voor het beëindigen van de dracht (Beccaglia en Lu-
voni, 2006).

De drachtduur van de hond, gemeten vanaf het mo-
ment van de eerste dekking, kan variëren van 57 tot 72
dagen (gemiddeld 65,3 ± 0,2 dagen) (Concannon et al.,

1983). De schijnbare draagtijd is dus zeer variabel
maar de werkelijke endocrinologische draagtijd is meer
constant, namelijk 64 tot 66 dagen (gemiddeld 65,1 ±
0,1 dagen) vanaf de preovulatoire piek van het lutei-
niserend hormoon (LH-piek) (Concannon et al., 1983).
De LH-piek treedt op het einde van de pro-oestrus of
in het begin van de oestrus op (Concannon, 2000).
Twee dagen na deze piek vindt de ovulatie plaats bij de
teef (Phemister et al., 1973; Concannon, 1986). Het in-
terval van de ovulatie tot de partus bedraagt dus ge-
middeld 63 dagen. In deze literatuurstudie wordt de dag
van de LH-piek steeds beschouwd als dag 0 van de
dracht. 

Door de grote variatie in de schijnbare draagtijd is
het moeilijk om de exacte partusdatum van de hond te
voorspellen. Deze variatie heeft verschillende rede-
nen: de lange overleving van hondensperma in de ge-
nitaaltractus van de teef, de uitgestelde eicelmaturatie,
de lange overleving van mature eicellen, het variabele
interval tussen het begin van de oestrus en de ovulatie,
meerdere dekkingen tijdens dezelfde oestrus, de worp-
grootte, het ras en de pariteit van de teef (Doak et al.,
1967; Okkens et al., 1993; Naaktgeboren, 1995; Con-
cannon, 2000; Okkens et al., 2001; Eilts et al., 2005;
Luvoni en Beccaglia, 2006).

Er zijn verschillende technieken beschreven om de
partusdatum bij de hond te voorspellen, zoals de bere-
kening vanaf het dektijdstip, het moment van de ovu-
latie, het tijdstip van de LH-piek of de progesteron-
stijging, radiografisch onderzoek van de foeti, de
temperatuursdaling vlak vóór de partus en echografisch
onderzoek. In deze literatuurstudie wordt de voorspel-
ling van de partusdatum aan de hand van echografie be-
sproken. 
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SAMENVATTING

De drachtduur bij de hond, bepaald vanaf de eerste dekking, kan variëren van 57 tot 72 dagen. Zowel tij-
dens de vroege als de late dracht kan de partusdatum bij de hond echter zeer nauwkeurig voorspeld worden
door middel van echografie. Een nauwkeurige voorspelling is belangrijk omdat men dan tijdig kan ingrijpen
bij partusproblemen of eventueel een electieve keizersnede kan uitvoeren. Vroeg tijdens de dracht (vanaf dag
20 tot dag 40) meet men extrafoetale structuren, waarbij de diameter van de vruchtzak (ICC) de meest nauw-
keurige voorspelling oplevert. Later tijdens de dracht (vanaf dag 40) meet men foetale structuren, waarbij de
bipariëtale diameter (BP) het meest betrouwbaar is. Zowel de ICC als de BP is relatief gemakkelijk te visua-
liseren en te meten, waardoor ook praktijkdierenartsen met basisvaardigheden in de echografie een nauw-
keurige voorspelling van de partusdatum kunnen doen. Om de nauwkeurigheid van de voorspelling te
verhogen kan de BP gecombineerd worden met een meting van het diepe deel van de telencefalische vesikel
(DPTV) in de hersenen van de foetus. De BP kan eventueel ook gecombineerd worden met een meting van de
lichaamsdiameter (BD), maar dit is niet mogelijk in hetzelfde echografisch beeld.
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ECHOGRAFISCHE VOORSPELLING VAN DE
PARTUSDATUM

De voorspelling van de partusdatum van de hond
kan gedaan worden met behulp van echografisch on-
derzoek. Hierbij worden ontwikkelende foetale en ex-
trafoetale structuren gevisualiseerd en gemeten, waarna
aan de hand van specifieke tabellen of formules de
drachtduur en dus de te verwachten partusdatum voor-
speld kunnen worden. Bij voorkeur worden altijd twee
of meer metingen verricht, waarna met de gemiddelde
waarde de partusdatum berekend wordt. 

Het echografisch onderzoek kan uitgevoerd worden
door middel van verschillende sondes. Zowel lineaire
als curvilineaire sondes zijn geschikt. De meest ge-
bruikte frequenties bij honden zijn 5,0 – 7,5 MHz
(Kutzler et al., 2003; Aissi en Slimani, 2008; Beccaglia
et al., 2008). 

Vroeg tijdens de dracht (vanaf dag 20) kunnen ex-
trafoetale structuren gemeten worden en later (vanaf
dag 40) kan men foetale structuren meten (Luvoni en
Beccaglia, 2006). De verschillende parameters worden
weergegeven in Tabel 1. De voorspelling van de par-
tusdatum is waarschijnlijk het meest nauwkeurig ge-
durende het tweede trimester van de dracht, omdat op
dat moment het ras en de worpgrootte minder invloed
hebben op de grootte van de foeti (Son et al., 2001). 

Extrafoetale structuren

Diameter van de vruchtzak

De diameter van de vruchtzak of inner chorionic
cavity diameter (ICC) is tot dag 40 van de dracht een
waardevolle parameter bij de voorspelling van de par-
tusdatum van de hond (Son et al., 2001). De ICC kan
gemeten worden ter hoogte van de zonaire placenta, zo-

dra die detecteerbaar is vanaf dag 20 tot dag 40 van de
dracht (Kim et al., 2008). Omdat de dwarsdoorsnede
van de vruchtzak niet altijd circulair is, wordt de ICC
berekend als de gemiddelde waarde van de hoogte en
de breedte loodrecht op elkaar (Figuur 1) (Luvoni en
Grioni, 2000; Son et al., 2001; Beccaglia en Luvoni,
2006; Kim et al., 2008). Aan de hand van formules op-
gesteld door Beccaglia en Luvoni (2006) kan het aan-
tal dagen vóór de partus berekend worden bij kleine
(minder dan 10 kg) en middelgrote hondenrassen (11
tot 40 kg) (Tabel 2). Voor grote honden (meer dan 40
kg) werden nog geen formules beschreven.

De vruchtzak is makkelijk op te meten omdat deze
anechogene structuur met duidelijke grenzen goed te
visualiseren is (Luvoni en Grioni, 2000). Vanaf 40 da-
gen dracht wordt de uterus onregelmatig van vorm op
een dwarse doorsnede en groeit hij langzaam. Het re-
latieve volume van het vruchtwater ten opzichte van de

Tabel 1. Echografische parameters waarmee de partusdatum van de hond voorspeld kan worden. 

Extrafoetale structuren (vroeg tijdens de dracht)

Diameter van de vruchtzak ICC Inner chorionic cavity diameter
Buitenste uteriene diameter OUD Outer uterine diameter
Dikte van de placenta PT Placental thickness
Lengte van de zonaire placenta PL Length of zonary placenta

Foetale structuren (later tijdens de dracht)

Kruinstaartlengte CRL Crown rump length
Lichaamsdiameter BD Body diameter
Diameter van de foetale kop HD Fetal head diameter
Bipariëtale diameter BP Biparietal diameter
Verschijning van foetale orgaanontwikkeling - Initial detection of fetal structures and anatomic differentiation
Diep deel van de telencefalische vesikel DPTV Deep portion of telencephalic vesicle

Tabel 2. Formules om het aantal dagen vóór de partus te berekenen aan de hand van de gemeten waarden voor de
diameter van de vruchtzak (ICC) (Beccaglia en Luvoni, 2006).

Klein ras (< 10 kg): dagen vóór partus = (mm – 68,68) / 1,53
Middelgroot ras (11 tot 40 kg): dagen vóór partus = (mm – 82,13) / 1,8

mm = ICC in mm

Figuur 1. Echografisch beeld van de meting van de dia-
meter van de vruchtzak (ICC).  De ICC is bruikbaar
vanaf 20 tot 40 dagen dracht.
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grootte van de foeti neemt af en de foeti staan in nauw
contact met de wand van de chorionholte. Hierdoor
wordt het in de late dracht moeilijker om de vruchtzak
exact te meten. Daardoor wordt de schatting van de
partusdatum minder nauwkeurig (Son et al., 2001).
De meest nauwkeurige voorspelling kan gedaan wor-
den als de metingen gebeuren op dag 30 van de dracht
(Kutzler et al., 2003). In de literatuur worden voor de
nauwkeurigheid van de voorspelling aan de hand van
de ICC verschillende resultaten beschreven (Tabel 3).
Tussen kleine en middelgrote rassen zijn geen signifi-
cante verschillen (Luvoni en Grioni, 2000; Beccaglia
en Luvoni, 2006).

Andere benamingen voor deze parameter zijn: in-
ner chorionic cavity diameter (Son et al., 2001; Bec-
caglia en Luvoni, 2006; Luvoni en Beccaglia, 2006;
Kim et al., 2008), embryonic vesicle diameter (Kutzler
et al., 2003) of diameter of the gestational sac (Luvoni
en Griono, 2000).

Buitenste uteriene diameter

De buitenste uteriene diameter of outer uterine dia-
meter (OUD) wordt gemeten als de grootste doorsnede
van de uteriene hoorn ter hoogte van de implantatie-
plaatsen van de embryo’s. Zoals de ICC, wordt ook de
OUD berekend als de gemiddelde waarde van twee
metingen loodrecht op elkaar (Figuur 2). De OUD is
significant en lineair gecorreleerd met de drachtduur
(Luvoni en Grioni, 2000; Son et al., 2001).

Dikte en lengte van de placenta

Ook de dikte of placental thickness (PT) en de lengte
van de zonaire placenta of placental length (PL) kun-
nen gemeten worden om de partusdatum van de hond
te voorspellen (Yeager et al., 1992; Luvoni en Grioni,
2000; Son et al., 2001; Luvoni en Beccaglia, 2006). Bij
de hond staat het chorion via een gordelvormig gebied
in contact met het endometrium en dit vormt aldus de
zonaire placenta. De PT en PL worden gemeten ter
hoogte van deze zone, zodra deze detecteerbaar is rond
dag 27 van de dracht. De PT wordt berekend als het ge-
middelde van twee metingen loodrecht op elkaar (Lu-
voni en Grioni, 2000).

Foetale structuren

Kruinstaartlengte

Deze parameter is gedurende een beperkte periode
van de dracht bruikbaar. Vanaf het moment dat het
embryo zichtbaar wordt, rond dag 26 van de dracht,
kan de kruinstaartlengte of crown rump length (CRL)
gemeten worden (Kutzler et al., 2003). Van dag 26 tot
dag 29 wordt de totale lengte van het embryo gemeten.
Na dag 30 meet men een rechte lijn van het meest ro-
strale punt van de schedel tot de caudale rand van het
perineum van het embryo (Figuur 3) (Son et al., 2001;
Kutzler et al., 2003). De CRL (ook occipitosacrale
lengte genoemd) is vanaf 45 dagen dracht moeilijk te
meten door de flexie van de foetus en doordat de foe-

Tabel 3. Nauwkeurigheid van de voorspelling van de drachtduur bij de teef aan de hand van de diameter van de
vruchtzak (ICC).

Juiste datum (0 dagen) ± 1 Dag ± 2 Dagen

Luvoni en Grioni (2000) - 90,9% -
Beccaglia en Luvoni (2004) - 84,4% 88,3%
Beccaglia en Luvoni (2006) - 77% 86%
Kim et al. (2008) 45,5% 72,7% 100%

- = geen gegevens bekend

Figuur 2. Echografisch beeld van de meting van de bui-
tenste uteriene diameter (OUD). De OUD is bruikbaar
vanaf 20 tot 40 dagen dracht.

Figuur 3. Echografisch beeld van de meting van de
kruinstaartlengte (CRL). De CRL is bruikbaar vanaf 35
tot 45 dagen dracht.
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tus te groot geworden is om in het gescande beeldveld
te passen. Ook andere foeti kunnen de metingen be-
moeilijken (England et al., 1990; Lenard et al., 2007).
Vanaf 35 tot 45 dagen dracht is de CRL significant en
lineair gecorreleerd met de drachtduur (England et al.,
1990).

Lichaamsdiameter

De diameter van het foetale lichaam of body dia-
meter (BD) kan gemeten worden vanaf dag 26 van de
dracht (Kutzler et al., 2003). Voor een correcte meting
is een circulaire dwarsdoorsnede van de foetus nodig
(England et al., 1990). De BD wordt gemeten als de
grootste diameter van het foetale lichaam ter hoogte
van de lever en de maag zodra deze structuren detec-
teerbaar zijn (Figuur 4) (England et al., 1990; Yeager
et al., 1992; Son et al., 2001; Kutzler et al., 2003). Zo-
als de ICC wordt ook de BD berekend als de gemid-
delde waarde van twee metingen loodrecht op elkaar
(Kutzler et al., 2003). De BD is significant en lineair
gecorreleerd met de draagtijd vanaf dag 40 van de
dracht tot de partus (Son et al., 2001).

Diameter van de foetale kop

De diameter van de foetale kop of head diameter
(HD) kan gemeten worden vanaf dag 30 van de dracht,
wanneer de foetale kop geïdentificeerd kan worden, tot
dag 40 (Son et al., 2001). De HD wordt gemeten als de
grootste diameter in een horizontale dwarsdoorsnede
van de kop van de foetus (Son et al., 2001). Het wordt
enkel gemeten wanneer de kop duidelijk van het li-
chaam onderscheiden kan worden (Yeager et al., 1992).
In het begin wordt de beeldkwaliteit bepaald door de
symmetrie van de dwarsdoorsnede. Later wordt dit
bepaald door de centrale lokalisatie van een echogene
lijn gevormd door de falx cerebri in de foetale kop (Son
et al., 2001). Het foetale skelet wordt echografisch
zichtbaar rond dag 35 van de dracht door ossificatie
(Kutzler et al., 2003; Kim en Son, 2007; Aissi en Sli-
mani, 2008). Vanaf dag 40 zijn de schedelbeenderen
duidelijk zichtbaar en wordt niet meer de HD maar wel
de bipariëtale diameter gemeten (Yeager et al., 1992;
Son et al., 2001; Kutzler et al., 2003). 

Tabel 5. Nauwkeurigheid van de voorspelling van de drachtduur bij de teef aan de hand van de bipariëtale diameter (BP).

Juiste datum (0 dagen) ± 1 Dag ± 2 Dagen

Luvoni en Grioni (2000) - 69,5% -
Beccaglia en Luvoni (2004) - 70,8% 83%
Beccaglia en Luvoni (2006) - 69,5% 85%
Kim et al. (2008) 66,7% 88,9% 100%

- = geen gegevens bekend

Figuur 4. Echografisch beeld van de meting van de li-
chaamsdiameter (BD) ter hoogte van de foetale lever en
de maag. De BD is bruikbaar vanaf 40 dagen dracht.

Figuur 5. Echografisch beeld van de meting van de bi-
pariëtale diameter (BP). De BP is bruikbaar vanaf 40
dagen dracht.

Tabel 4. Formules om het aantal dagen vóór de partus te berekenen aan de hand van de gemeten waarden voor de bi-
pariëtale diameter (BP) (Beccaglia en Luvoni, 2006).

Klein ras (< 10 kg): dagen vóór partus = (mm – 25,11) / 0,61 
Middelgroot ras (11 - 40 kg): dagen vóór partus = (mm – 29,18) / 0,7

mm = BP in mm
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Bipariëtale diameter

De bipariëtale diameter of biparietal diameter (BP)
is de afstand tussen de pariëtale beenderen van de
schedel op een longitudinale doorsnede door de kop
van de foetus (Figuur 5) (Luvoni en Beccaglia, 2006).
Door ossificatie produceert het skelet intense echo-
grafische reflecties waardoor de kop relatief gemak-
kelijk te identificeren is. Het is echter moeilijker om dit
te visualiseren in een longitudinaal vlak, wat nodig is
voor gestandaardiseerde metingen (England et al.,
1990). De pariëtale beenderen van de schedel moeten
parallel lopen om de juiste afstand tussen beide te kun-
nen meten (Luvoni en Beccaglia, 2006). Aan de hand
van formules opgesteld door Beccaglia en Luvoni
(2006) voor kleine en middelgrote hondenrassen kan
het aantal dagen vóór de partus berekend worden (Ta-
bel 4). Voor grote rassen werden nog geen formules op-
gesteld. In de literatuur worden voor voorspellingen
aan de hand van de BP verschillende nauwkeurigheden
beschreven (Tabel 5). In tegenstelling tot bij de ICC
werden er bij de BP significante verschillen gevonden
tussen kleine en middelgrote hondenrassen (Luvoni
en Grioni, 2000; Beccaglia en Luvoni, 2004, 2006). 

Foetale orgaanontwikkeling

Het tijdstip waarop verschillende foetale structuren
voor het eerst zichtbaar zijn met echografie kan nuttig
zijn bij het schatten van de drachtduur. Verschillende
studies hebben aangetoond dat het verschijnen van de
meeste anatomische kenmerken op redelijk vaste tijd-
stippen tijdens de dracht gebeurt (Kim en Son, 2007;
Lenard et al., 2007; Aissi en Slimani, 2008). Vóór dag
30 van de dracht is er weinig anatomische differentia-
tie in het embryo te zien. Enkel de flikkerende bewe-
ging van de hartslag en een anechogene zone in de kop
kunnen gevisualiseerd worden. Tussen dag 30 en dag
50 van de dracht worden de meeste foetale anatomische
structuren voor het eerst gedetecteerd. Na dag 50 zijn

er maar weinig nieuwe orgaanontwikkelingen. Deze
parameter is dus enkel te gebruiken tussen 30 en 50 da-
gen dracht (Yeager et al., 1992). Yeager et al. (1992)
beschreven een tabel met de dagen van de dracht
waarop verschillende kenmerken voor het eerst waar-
genomen kunnen worden (Tabel 6). Het kenmerk dat
het laatst verschenen is, komt overeen met de dracht-
duur (Lenard et al., 2007). 

Diep deel van de telencefalische vesikel

Tabel 6. Aantal dagen dracht waarbij verschillende anato-
mische kenmerken voor het eerst gezien konden worden met
behulp van echografie bij drachtige beagles (naar Yeager et
al., 1992).

Anatomisch kenmerk Drachtduur
(in dagen)

Vruchtzak 20

Uteriene wand
echogeen aan vruchtzak 20 – 23
placentalagen 22 – 24 
zonaire placenta 27 – 30 

Embryonale positie
tegen uteriene wand 23 – 25 
afhankelijk van chorionholte 29 – 33

Foetale membranen
dooierzakmembraan 25 – 28
allantoïsmembraan 27 – 31
dooierzak tubulaire vorm 27 – 31
dooierzak geplooide dwarsdoorsnede 31 – 35

Embryo en foetus
hartslag 23 – 25
bipolaire vorm 25 – 28
anechogene zone in kop 27 – 31
choroïd plexus 31 – 35 

ledemaatknopjes 33 – 35
foetale beweging 34 – 36
dorsaal sagittale tube 30 – 39
skelet 33 – 39

blaas 35 – 39 
maag 36 – 39 
long hyperechogeen t.o.v. lever 38 – 42
lever hypoechogeen t.o.v. abdomen 39 – 47

nier 39 – 47 
ogen 39 – 47 
umbilicale streng 40 – 46 
darmen 57 – 63 

Relatieve grootten 
lichaamsdiameter 2 mm > kop 38 – 42 
lichaamsdiameter:

diameter van chorion > 1:2 38 – 42
kruinstaartlengte > placenta 40 – 42
lichaamsdiameter:

buitenste uteriene diameter > 1:2 46 – 48

Partus 63 – 65

Figuur 6. Echografisch beeld waarop de bipariëtale dia-
meter (BP) en het diepe deel van de telencefalische vesikel
(DPTV) in dezelfde scan gemeten kunnen worden. Deze
metingen kunnen gedaan worden vanaf 40 tot 57 dagen
dracht.
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Het diepe deel van de telencefalische vesikel of
deep portion of telencephalic vesicle (DPTV) in de her-
senen van de foetus wordt voorgesteld door de thala-
mus en de primordiale basale nuclei (Beccaglia en Lu-
voni, 2004). Het is een centrale structuur in de hersenen
met duidelijk afgelijnde grenzen en het is symmetrisch
aan de sagittale middellijn van de kop (Beccaglia et al.,
2008). Het DPTV kan gemeten worden op een longi-
tudinale snede door de foetale kop, wanneer de parie-
tale beenderen parallel gelegen zijn (Beccaglia et al.,
2008). Deze parameter kan dus in dezelfde scan als de
BP gemeten worden, zonder extra tijdverlies (Figuur
6). 

Deze structuur kan gevisualiseerd worden tussen 35
en 57 dagen dracht (Beccaglia en Luvoni, 2004). Het
is moeilijk om het DPTV vroeger te detecteren wegens
de kleine diameter in de eerste periode van de dracht
(Beccaglia en Luvoni, 2004). In de laatste week vóór
de partus wordt het ook moeilijker om het DPTV te
meten, wegens de vrijwel volledige calcificatie van de
schedel (Beccaglia en Luvoni, 2004; Beccaglia et al.,
2008). Aan de hand van formules opgesteld door Bec-
caglia et al. (2008) voor verschillende gewichtscate-
gorieën kan het aantal dagen vóór de partus berekend
worden (Tabel 7). Bij het voorspellen van de partus-
datum aan de hand van het DPTV met een variatie van
± 1 dag is de nauwkeurigheid gemiddeld 43%, met een
variatie van ± 2 dagen is dit 62% (Beccaglia et al.,
2008).

DISCUSSIE

Vroeg tijdens de dracht (vanaf dag 20 tot dag 40)
kunnen aan de hand van echografisch onderzoek extra-
foetale structuren gemeten worden om de partusdatum
van de hond te voorspellen. Tijdens deze periode is de
ICC de meest geschikte parameter, omdat het makke-
lijker te meten is dan de andere uteriene structuren. De
vruchtzak is dan zeer duidelijk afgelijnd (Yeager et al.,
1992; Luvoni en Grioni, 2000; Son et al., 2001; Bec-
caglia en Luvoni, 2006). Daardoor kunnen ook prak-
tijkdierenartsen met basisvaardigheden in de echogra-
fie en met een eenvoudig echografietoestel deze
metingen correct uitvoeren. Vanaf het moment dat de
vruchtzak echografisch zichtbaar wordt (rond dag 20)
tot dag 40 van de dracht vertoont de ICC de beste cor-
relatie met de drachtduur (Son et al., 2001; Beccaglia
en Luvoni, 2006; Kim et al., 2008). Daarna wordt het
moeilijker om de ICC nauwkeurig te meten, waardoor
ook de nauwkeurigheid van de voorspelling afneemt
(Son et al., 2001). De voorspelling van de partusdatum
op basis van de andere extrafoetale structuren is min-

der geschikt dan van de ICC. De uteruswand en de pla-
centa, die nodig zijn voor de meting van de OUD, de
PT en de PL, zijn minder scherp afgelijnd dan de
vruchtzak. Hierdoor is het moeilijker om de exacte
maten te bepalen en zijn de metingen minder be-
trouwbaar (Luvoni en Grioni, 2000; Son et al., 2001;
Luvoni en Beccaglia, 2006). Om deze parameters cor-
recter te meten, is meer ervaring nodig. Het gebruik van
een geavanceerder toestel, van een transducer met een
hogere resolutie en/of het gebruik van nieuwere tech-
nologie, zoals harmonische echografie of compound
echografie, helpen om de grenzen beter te visualiseren.
Mits een correcte meting is de OUD een accurate pa-
rameter om de partusdatum bij kleine rassen te voor-
spellen. Bij grotere teven blijkt OUD minder accuraat
te zijn (Luvoni en Grioni, 2000). In welke mate de PL
een geschikte parameter is, is niet helemaal duidelijk.
Volgens bepaalde auteurs zou de PL significant en li-
neair gecorreleerd zijn met de drachtduur (Yeager et al.,
1992), terwijl dit volgens anderen niet het geval is
(Son et al., 2001).

In het midden van de dracht (vanaf dag 30) kunnen
reeds enkele foetale structuren gemeten worden, zoals
de HD en de CRL. Op dat moment is het beter om de
ICC nog te gebruiken, omdat deze een nauwkeurigere
voorspelling geeft. De HD kan slechts gedurende een
beperkte periode gemeten worden, namelijk vanaf 30
tot 39 dagen dracht, wanneer de kop van het lichaam
kan onderscheiden worden. Een nauwkeurige meting
van de HD is moeilijk door de gebrekkige ossificatie
van het skelet op dat moment en doordat het allantoïs-
vlies in nauw contact staat met de foetus (Son et al.,
2001). Deze meting is daarom eerder weggelegd voor
clinici met meer ervaring op het gebied van echogra-
fie en met een geavanceerder toestel. De CRL is daar-
entegen zeer makkelijk te meten, maar een correlatie
met de draagtijd bestaat pas vanaf dag 35. Deze corre-
latie zou minder significant zijn dan die van andere
structuren (Son et al., 2001).

Tussen 30 en 50 dagen dracht zou het verschijnen
van bepaalde andere foetale structuren ook gebruikt
kunnen worden om de partusdatum te voorspellen,
maar deze parameter is onderhevig aan verschillende
factoren waardoor de betrouwbaarheid minder goed is
(Yeager et al., 1992). De frequentie van de transducer
die gebruikt wordt voor het echografisch onderzoek,
kan een invloed hebben op het moment waarop ver-
schillende structuren voor het eerst te zien zijn. Bij ge-
bruik van transducers met een hogere resolutie zouden
de foetale structuren vroeger gedetecteerd kunnen wor-
den, waardoor de tabellen van Yeager et al. (1992)
niet meer bruikbaar zijn (Yeager et al., 1992; Lenard et

Tabel 7. Formules om het aantal dagen voor de partus te berekenen aan de hand van de gemeten waarden voor het
diep deel van de telencefalische vesikel (DPTV) (Beccaglia et al., 2008).

Klein ras (< 10 kg): dagen vóór partus = (mm – 10,11) / 0,24 
Middelgroot ras (11 tot 25 kg): dagen vóór partus = (mm – 14,15) / 0,4
Groot ras (26 tot 40 kg): dagen vóór partus = (mm – 10,27) / 0,24

mm = DPTV in mm
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al., 2007). Er bestaan ook verschillen tussen rassen in
het verschijnen van bepaalde kenmerken. Daardoor
zou voor elk ras een andere tabel gebruikt moeten
worden, hetgeen niet praktisch is (Yeager et al., 1992).
Bovendien is de herkenning van nieuwe orgaanont-
wikkelingen afhankelijk van de ervaring van de clini-
cus, wat deze parameter subjectief maakt (Lenard et al.,
2007). Het verschijnen van bepaalde foetale organen
kan helpen bij het bepalen van de maturiteit van de foe-
tus maar is niet voldoende betrouwbaar om de partus-
datum te voorspellen (Luvoni en Beccaglia, 2006).

Later tijdens de dracht (vanaf dag 40) kunnen de
BD en de BP gemeten worden om de partusdatum te
voorspellen. Gedurende deze periode blijkt de BP de
meest geschikte parameter te zijn, omdat deze een zeer
hoge correlatie met de draagtijd vertoont en zeer nauw-
keurige voorspellingen geeft. De BP is bovendien re-
latief eenvoudig te meten door de ossificatie van het
skelet. De moeilijkheid bij deze meting is het parallel
in beeld krijgen van de pariëtale beenderen van de
schedel. Desalniettemin zou ook een praktijkdierenarts
met basisvaardigheden in de echografie een nauwkeu-
rige meting en voorspelling moeten kunnen doen (Eng-
land et al., 1990; Yeager et al., 1992; Luvoni en Gri-
oni, 2000; Son et al., 2001; Beccaglia en Luvoni, 2006;
Kim et al., 2008). De BD is significant gecorreleerd
met de draagtijd vanaf dag 40, maar het meten van deze
parameter is niet eenvoudig doordat het lichaam van de
foetus in nauw contact staat met de wand van de cho-
rionholte en hier moeilijk van te onderscheiden is (Son
et al., 2001). Ook moet de clinicus in staat zijn om de
lever en de maag van de foetus te visualiseren. De BD
wordt dus voornamelijk gemeten wanneer de kop nog
niet van het lichaam te onderscheiden is (Yeager et al.,
1992), of in combinatie met de BP om de nauwkeu-
righeid van de voorspelling te verhogen (England et al.,
1990). 

Op het einde van de dracht kan het DPTV gebruikt
worden om de partusdatum te voorspellen. De groei
van deze structuur vertoont een negatieve, lineaire cor-
relatie met het aantal dagen tot de partus (Beccaglia et
al., 2008). Het DPTV is echter geen optimale parame-
ter om de partusdatum te voorspellen, omdat de nauw-
keurigheid vrij laag is. De clinicus moet bovendien vrij
ervaren zijn om de structuur te visualiseren en de re-
solutie van de gebruikte transducer moet hoog genoeg
zijn. Het voordeel van deze parameter is evenwel dat
het in dezelfde scan als de BP gemeten kan worden.
Door een combinatie van deze twee parameters wordt
de nauwkeurigheid van de voorspelling verhoogd (Bec-
caglia en Luvoni, 2004; Luvoni en Beccaglia, 2006;
Beccaglia et al., 2008).

CONCLUSIE

Aan de hand van echografie kan zowel vroeg als
laat tijdens de dracht een nauwkeurige voorspelling van
de partusdatum uitgevoerd worden. Vroeg tijdens de
dracht gebruikt men het beste de diameter van de
vruchtzak, later tijdens de dracht is de bipariëtale dia-
meter het meest betrouwbaar, al dan niet in combina-

tie met het diepe deel van de telencefalische vesikel en
eventueel de lichaamsdiameter.
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